VOORDELEN LIDMAATSCHAP:

REPETITIETIJDEN EN LOCATIE:

Er zijn voldoende redenen om al vanaf je
eerste muziekles lid te worden van onze
vereniging. Hier zijn de belangrijkste:

Samenspelgroep: elke donderdagavond
18.30 – 19.15 uur

-

Je krijgt professionele muzieklessen verzorgd
door Pier-K;
De lestarieven van de muzieklessen liggen
lager voor onze leden;
Je wordt begeleid door een mentor vanuit het
orkest;
Na één jaar muziekles kun je instromen in de
Samenspelgroep om te leren samenspelen;
Je kunt (meestal) een instrument in bruikleen
krijgen;
Als je een eigen instrument bezit, kun je dat
via de vereniging laten verzekeren
Je kunt deelnemen aan de gezellige en
muzikale activiteiten van de vereniging.

Heb je al eerder een (blaas)instrument bespeeld
en wil je dat weer oppakken? Of heb je al langer
les bij Pier-K en wil je komen samenspelen?
Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom bij
onze vereniging! Je krijgt dan natuurlijk ook alle
voordelen van het lidmaatschap (lager lestarief,
collectieve verzekering e.d.).

Harmonie orkest: elke donderdagavond
19.30 – 21.45 uur o.l.v. Elivera van Sloten
Repetities vinden plaats in Wijkcentrum De
Boerderij aan de Lutulistraat 139 te Hoofddorp

SAMEN MUZIEK MAKEN
LEREN EN GROEIEN
INSPIRERENDE, UITDAGENDE EN
GEZELLIGE SFEER
Contactgegevens:
Voorzitter: André Kastelein
voorzitter@excelsior-hoofddorp.nl

Secretaris: Tanja Knol-Armee
secretaris@excelsior-hoofddorp.nl
www.excelsior-hoofddorp.nl
www.facebook.com/MuziekverenigingExcelsiorHoofddorp

MUZIEKVERENIGING EXCELSIOR

HET VERENIGINGSGEVOEL

Muziek maken en plezier hebben horen bij elkaar.
Voor ons is dat al bijna 90 jaar het uitgangspunt!

Wie Excelsior kiest als basis voor zijn of haar
muzikale carrière, krijgt er veel voor terug:
Vriendschap,
voldoening,
uitdaging,
verbetering en inspiratie. In ruil hiervoor
vragen we je commitment, inzet en discipline.

We geloven in de kracht van samen repeteren en
samen spelen en we leggen de lat hoog om
telkens te proberen het beste uit onze leden te
halen.
Dat begint al bij onze beginners: iedereen die al
een beetje kan spelen wordt uitgenodigd om te
komen samenspelen. Hier leer je naar elkaar te
luisteren en met elkaar samen toe te werken naar
een gezamenlijk eindproduct: een optreden!
Aansluitend stroom je door naar ons
Harmonieorkest waar je uitgedaagd wordt om
ook wat moeilijkere muziek met elkaar tot een
goed product te smeden. Dit orkest geeft jaarlijks
meerdere optredens in de Haarlemmermeer.
Het Harmonieorkest is ons grootste orkest dat het
gehele jaar door allerlei evenementen bijwoont
en voorziet van muzikale omlijsting.
Een graag gezien orkest dat ook met regelmaat
gevraagd wordt voor het optreden bij officiële en
minder officiële bijeenkomsten. Zo speelt het
orkest jaarlijks met Kerst en Pasen in de RK-kerk
en op 4 mei bij Dodenherdenking, maar u komt
het orkest ook tegen in bijvoorbeeld
winkelcentra, tijdens Koningsdag of op
verenigingenmarkten.

Als Vereniging organiseren we natuurlijk ook
verschillende activiteiten, waarin gezelligheid
en ontmoeten centraal staan. Zo is er de
jaarlijkse oliebolleninstuif en sluiten we elk
seizoen af met een gezellige barbecue.

INSTRUMENTEN
Onze vereniging bezit een groot aantal
muziekinstrumenten, die je gratis kunt lenen.
Helaas zijn sommige instrumenten vaker
uitgeleend dan andere, maar zodra er dan een
instrument vrij komt, krijg je dat alsnog te leen.
Als je een eigen instrument bezit, kun je dat via
de vereniging gratis laten verzekeren.
CONTRIBUTIE
De contributie van de vereniging is voor het
cursusjaar 2017/2018 als volgt vastgesteld:
-

Leden t/m 15 jaar, die tevens muzieklessen
volgen bij Pier-K: € 61,20
Leden vanaf 16 jaar die niet in een orkest spelen
maar wel muzieklessen volgen bij Pier K: € 92,00
Leden van de Samenspelgroep: € 148,00
Leden tot en met 15 jaar of 65+, geen muziekles
en spelend in een orkest: € 176,00;
Overige leden: € 198,00;

Ook op het gebied van muziekkeuze hebben
we voor “elk wat wils”.
Zo spelen we musical- en filmmuziek, jazz- en
popmuziek, licht-klassieke stukken en nog veel
meer!

-

MUZIEKLESSEN BIJ PIER-K

Naast deze contributie betaalt u aan Pier-K het
bedrag voor de HaFa-muzieklessen.
Omdat dit tarief lager is dan het reguliere
lestarief, blijft het totaalbedrag (lesgeld +
contributie) nog altijd lager!
Als u hierover vragen heeft, rekenen we u het
verschil graag voor. Dit verschil bedraagt al snel
€ 200,00 euro.

Onze vereniging is geen muziekschool.
Muzieklessen volg je bij Pier-K, waarmee wij
samenwerken. Bij Pier-K volg je de speciale
Harmonie en Fanfare (HaFa) opleiding,
waarvan de tarieven ongeveer 41 % lager
liggen dan die van de reguliere muzieklessen
van Pier-K. De inhoud van de lessen is gelijk
aan het reguliere lesprogramma.
Periodiek doe je een examen om je
vorderingen te monitoren en vast te leggen.

-

